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CONG TY CO PHAN VAN TA! 	CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
BA PHU'NG THITC DUYEN HA! Doe lap - Tu do - Hanh phItc 

Sc4. 2512019/CBTT - TASA 	 Hal P/iông, ngày 29 thong 05 näm 2019 

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN BIN TU 
CUA UY BAN CHJ'NG KHOAN NHA NU'OC VA 

S% GIAO D!CH  CHNG KHOAN THANH PHO HO CHI MINH 

Ai,, /z '/: 	- Uy ban Chfrng khoán iNhi ntró'c 
- So' Giao d jch chñ'ng khoán TP. WClii Mmli 

- Ten tO^ chirc: Cong ty cô  phn Vtn tãi da phuGng thrc Duyên Hài 
- Ma chirng khoán: TCO 
- Da chi trii sô chinh: So 189 dung di Dinh W. Phthing Dông Hâi 2. Qun Hãi An, 

thành phô  Hãi PhOng. 
- Dinthoi: 02253.978895 
- Fax 	: 02253.978895 
- Ngrii thirc hin cong bô thông tin: Lê Khánh Toàn 

Chüc vi: Tnring phOng Hành chInh tong hçip 
Loai thông tin Cong bô: 0 djnh k' 	bat thix?mg 0 24h LI theo yëu cau 
Ni dung thong tin cong bô  

i. Cong b0̂ thông tin ye vic diêu  chinh ngày dang k cuOi cUng de thirc hin quyên 
thanh toán cô tiirc clçit 02 nãm 2018 và diêu chinh vic tam  rng cô tiirc dçrt 01 nam 2019 
bang tiên mat, cu the: 
1.1. Ngày dang k cuôi cüng dê thrc hin quyên thanh toán cô tirc dçit 02 nãni 2018: 
- Ngày clang k cuôi cüng: 13/06/2019. 
- Ngày thanh toán: 27/06/2019. 
1.2. Vic tam  ing cô ti.rc dct 01 näm 2019 bang tiên rnt se duçic thông qua phung an 
cu the sau khi cO kêt qua Báo cáo tài chInh ban niên 2019 cUa Cong ty dã thrçc soát 
xét. 
Thông tin nay dd duçc cong bô trén trang thông tin din td cua Cong ty vào ngày 
29/05/2019 tai ththng dan: 

cuoi -cung-de -thuc -hien-guyen -thanh-toan-co-tuc-dot -02 -20 1 8 -va-dieu-chinh-viec - tarn -ung-
co-tuc-dot-1-nam-2019-bang-tien-mat-426.html 

Tôi cam kt các thông tin cong b6̂  trên day la' dung scr  that Va hoan loan chu trách 
nhim truOc pháp lu.t ye ni dung các thông tin d5 cong bô./. 

Tài lieu dInh kern: 
- Nghj quyêt HDQT so 
04/201 9/NQ-HDQT; 
- Thông báo so: 24/2019/TBTASA. 



CONG TY CO PH AN VAN TAT CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
PA PHTS01'4G TH1J'C DUYEN HAl 	We 1p - Tiy do - H?nh phic 

----oOo 	 oOo ----- 
So: 04/2019/NQ-HDQT 	 Hái Phóng, ngày 29 tháng 05 nãm 2019 

FTQJ BONG QUAN TR! 

CONG TY CO PHAN VAN TAT BA PHU'NG THU'C DTJYEN i-iAi 

Can Ca': 
- Lut Doanh nghip so 68/2014/QH13 duc Quôc hi NuOc Cong  hOa Xã hi 

Chà nghTa Vit Nam thông qua ngày 26 thang 11 narn 2014; 
-Lu.t Chirng khoán so 70/2006/QH11 ctuc Quôc hi Nuâc Cong  hOa Xã hi 

Chu' nghia Vit Nam thông qua ngày 29 tháng 06 närn 2006 và Lut Chirng khoán sra 
dôi bO sung so 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 narn 2010; 

- Dieu le^ và Quy chê quàn trj Cong ty cô phân Vn tãi da phuorng thirc Duyên Hãi; 
- Nghj quyêt Dai  hi doug cô doug thung niên so: OIINQ-DHDCD ngày 

20/04/2019 cüa Cong ty cô phân Vn tãi da phircrng thirc Duyên Hái; 
- Nghj quyêt Hi dông quàn trj so: 03/20191NQ-1-IDQT ngày 22/05/2019 cCia 

Cong ty cô phân Vn tài da phuong thñc Duyên Hãi: 
- Biên bàn hop Hi dông quãn trl so: 04/2019/BB-HDQT ngày 29/05/2019 ye vic 

diêu chinh, sira dôi ni dung Nghj quyêt Hi doug quàn tri so: 03/2019/NQ-HDQT 
ngày 22/05/2019. 

QUYETNGH! 

CDAPHUO
0  

Biêu 1: Diêu chinh, sra dOi ni dung Nghj quyêt Hi dông quãn trj so: 03/20191NQ
HDQT ngày 22/05/2019 cüa Cong ty CO phân Vn tài da phuong thrc Duyên Hãi vó 
no dung nhir sau: 

UY 
 

Nôi dung tru'Oc khi di1.0 chinh, sü'a di: Ni dung sau khi diêu chinh, sii'a tlôi: 

EDiu 1: Thông qua vic chi trà cOA tirc dçrt Diu 1: + Thong qua vic chi trã c6 tc 
02 nãrn 2018 bang tiên mat voi ty lê thuc dt 02 närn 2018 bang tiên mat voi ty lê 
hin là 3%/Co phiêu (01 cô phiêu nhn thrc hin là 3%IC6 phiêu (01 	Co phiéu 
duc 300 dông) và tarn üng Co tile dçt 01 nhn duc 300 dông). 
närn 2019 bang tiên rnt vài t''1 	thirc -Ngày dängk 	cui ciing: 13/06/2019. 
hin la 2 /o/Co phieu (01 co phieu nhan 
duQC 200 dông). - Ngày thanh toán: 27/06/2019. 

- Ngày däng k 	Cuôi cüng: 11/06/2019. Uy quyn cho Chu' teh Hi. drig quàn trj 

- Ngày thanh toán: 25/06/20 19. 
thuc hiên các thO tuc lien quari dC tiên 
hãnh chi trã c 	tüc dçTt 02 närn 2018. 

Uy quyn cho Chu' tjch Hi dng quàn trj 
+ Viêc tarn irng e 	tiirc dot 01 narn 2019 

thirc hin CáC thu We hen quan dê tiên b.ng tin ni.t së duc thông qua phuong 
hanh chi tFa  co tire dcvt  02 narn 2018 va an CU the sau khi cO k& qua Báo cáo tai 
tarn irng CO tirc dçit 01 näm 2019. chInh bàn .niên 2019 eüa Cong ty dä duçic 

soát xét. 



Diu 2: Các ni dung khác trong Nghi quyt 1-46i dng quán trj so: 03/2019/NQ-HDQT 
ngày 22/05/2019 ciaCông ty cô phân Vn tii da phu'cing thiirc Duyên I-Iái van ducyc giO' 
nguyen lthông thay dôi. 

Dieu 3: Thirc hin nghia vii cong bo^ thông tin theo quy djnh cüa pháp Iut. 

Diu 4: Nghj quyt CO hiu lirc ke^ tü ngày ks'. Các thành viên I-Ii dông quãn trj, Ban 
Tong Giãrn dôc, các PhOng ban, các dcvn vi trirc thuôc Cong ty, các to chirc và cá nhãn 
khác có lien quan chju trãch nhim thi hành Nghj quyêt nay./. 

Noi nhân: 	 TM. HQI BONG QUAN TRI 
Nhu Diu 4; 	 CHJ H BONG QUAN TR 
UBCKN, SGDCKHCM; 	
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CONG TY CO PHAN VAN TA! 
BA PHU 	 E 'ONG THfC DUYN HA! 

CONG HOA XA HOT CHU NGHIA VIT NAM 
Bc Ip - Tir do - Hnh phüc 

So: .ti /CV-DH 	 Hái Acing, ngày 29 tháng 05 nàm 2019 

Kinh gfri: Trung tam Liru k Chü'ng khoán Vit Nam 

Cong ty co^ phn Van tái da phucmg thóc Duyên Hãi (TCO) xin gui tói Qu Co 
quan Iôi chào trân trQng. 

Ngay 29/05/2019, Hi dng quán trj TCO dã ban hành Nghj quy& s: 
04/20191NQ-HDQT ye vic diêu chinh, si'ra dôi ni dung Nghi quyêt Hi Ong quãn trj 
so: 03/2019/NQ-HDQT ngày 22/05/2019 vài các ni dung diêu chinh, süa dOi lien quan 
den vic diêu chinh lai phuang an chôt danh sách trã cô tIre dçit 02 nãm 2018 Va tam ing 
co tire dot 01 näm 2019 bang tiên mit. 

VI vy, Cong ty chüng tôi kinh de^ nghj VSD huy bO theo Thông báo s: 
21/2019/TBTASA ngày 22/05/2019 dã gin Qu Ca quan vã Thông báo so: 1695/TB-
VSD ngày 24/05/2019 cüa VSD ye vic chôt danh sách trá Co tire dçrt 02 näm 2018 và 
tam 1mg c6 tic dt 01 näm 2019 bang tiên mat (ngay dàng Iq cuôi cUng 11/06/2019). 
Vic thirc hin chôt danh sách chi trá cô tic se duc Cong ty chiing tôi thay the bang 
Thông báo khác. 

Cong ty chüng tôi rat mong nhãn duçic sty xem xét, giäi quyét cüa Qu' Ca quan. 

Trân tr9ng cam on! 

Noel pál: 	
10. 
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CONG TY CO PHAN VAN TAT 	 CONG HOA xA HOT Clit NGHIA VIT NAM 
BA PIU'i1NG TIIIJ'C DUYEN HAT 	 Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

	

S6: M /2019/TBTASA 	 Hdi Phông, ngày 29 tháng 05 näm 2019 
(V/v: Ngày dáng /g' cudi cling d9 thzc hién 

thanh toán Co ttc dçrt 02 nO,n 2018) 

THONG BAO 
(V iigày dàng k cu6i cüng d thçrc hin thanh toan c tfrc dçt 02 nãm 2018) 

Thông báo nay thay the cho Thông báo só. 211201 9/TB TA SA ngày 2210512019 
cia Cong ty Co phdn Vn tái da phu'ong thi'c Duvên 1-161 

Kin  g'i: 	Trung tarn Liru k Chñiig khoán Vit Nam 
S& Giao dch chñng khon thinh phô Ho Chi Minh 

Ten TCPH: 	Cong ty C phmn Vn tãi da phuong thurc 1)uyên Uii 

Ten giao djch: TASA DUYENHAI 
Tni sâ chInh: So 189 Du°ông di Dinh Vu, Phuông Bong Hài 2, Qun Hãi An, TP. Hâi Phông. 
Diênthoai: 	02253.978895 	 Fax: 02253.978895 

Chüng tôi thông báo dn Trung tarn Luii k Chüng khoán Vit Narn (V SD) ngày dãng k' cuôi 
cling d lp danh sách ngu?xi si hilu cho chiirng khoán sau: 
Ten chi'rng khoán: 	Co phiêu Cong ty Co phân -Van tãi da phuong thirc Duyên Hái 
Machirngkhoán: 	TCO 
Loai chrng khoán: 	Co phiêu phô thông 
Mnh giá: 	 10.000 dông 
San giao djch: 	HOSE 
Ngày däng k cuôi ci'Ing: 13/06/2019 
1. L do và muc dIch: 	 * 
- Thanh toán co tirc dçit 02 näm 2018 bang tiên mitt. 
2. Ni dung cu the: 	 * 
- Thanh toán Co tirc dçit 02 näm 2018 bang tiên rnt. 
- T l thirc hin: 3%/CO phiêu (01 cô phiêu nhn dixçic 300 dong). 
- Ngày thanh toán: 27/06/2019. 
- Dia diem thuc hiên: 
+ Do vài chCrng khoán luu k: Ngixri s hü lam thu tic nhn cO tirc tai  các Thành viên luij k nai 
mô tài khoãn luu 1c. 	 * 
+ Doi vOi chirng khoán chua luii lc: Ngu'ôi si hü'u lam thu tiic nhn cO tüc ti Cong ty Co phân Vn 
tái da phuong thrc Duyên Hãi bat dâu tr ngày 27/06/20 19 

(VI 
các ngày lam vic) và xuât trinh chüiig 

minh nhân dan. 
Be nghj VSD 1p và gü'i cho Cong ty chñng tOi danh sch ngu'ôi s& hthi chñng khoán ti 

ngãy thing k cuôi cUng nêu trên vào dja chi sau: * 
- Dja chi nhân Danh sách (bàn cirng): Cong ty Co phân Vn tài da phuong thrc Duyên Hãi - Da chi: 
So 189 Du6ng di Dinh Vu, Phurng BOng Hài 2, Qun I-lãi An, TP. Hài PhOng. 
- Dja chi Email nh.n file d 1iu: thuhang®tasagroup.com.vn  

Chung tôi cam két nhung thông tin ye ngirOi s hü'u trong danh sách se ducic sr dung ding mvc 
dIch va tuan thu the quy djnh cüa VSD. Cong ty chüng tôi së hoàn toàn chu trách nhirn truic pháp 
luat lieu có vi phtm. 

Noi nhân: 	
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Ao Vit Anh 
*Tãi Iiu dInh Item: 
- Ngh j  quyt Dal hôi dng c dông s6: O1INQ/DHDCD: 
- Nghj quyt HDQT s6: 04/20191NQ-HDQT. 


